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Innehåll
ANMÄLAN
Anmälan sker på
www.sv.se/blekinge, på
telefon 0771- 210 400 eller
personligt besök.
Kallelse/faktura skickas inför
kursstart i första hand med
e-post annars med brev. Om du
gör din betalning via Klarna,
kommer kallelsen direkt.
SV kan tvingas ställa in en kurs
före start om det inte blivit
tillräckligt antal deltagare. Du
har då rätt att återfå betald
avgift.
AVBOKNING-AVANMÄLAN
Anmälan är bindande. Återbud
ska lämnas senast två veckor
innan kursstart. Mer info om
våra avbokningsregler hittar du
på vår hemsida www.sv.se/
blekinge.
STUDIEMATERIAL
Kostnad för studiematerial som
litteratur, råvaror, drönare etc 
ingår ej i deltagaravgiften om
inget annat anges.
STUDIETIMME
En studietimme är 45 minuter.

FÖRSÄKRING
Som deltagare är du försäkrad
för olycksfall under studietiden,
samt under färd till och från
kurslokalen.
STUDIELOKAL
Kontrollera noga vilken lokal din
kurs är förlagd till. Information
hittar du på din kallelse.
PERSONUPPGIFTER
På sv.se/dataskydd kan du läsa
om hur vi behandlar dina
personuppgifter.
 
Mer information om våra
anmälningsregler finns på
vår hemsida
www.sv.se/blekinge
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Vi reserverar oss för eventuella
ändringar eller felaktiga uppgifter.
Uppdateringar sker kontinuerligt med
nya kurser för aktuell information se
vår hemsida www.sv.se/blekinge

En stor del av våra studiecirklar och
kulturarrangemang anordnas
tillsammans med de ca 220 föreningar
som SV samarbetar med. Vill du
starta en förening, kontakta oss.

Hittar du inte det du söker i vårt
studieprogram? Starta en egen
studiecirkel! Välkommen in till något
av våra kontor och berätta hur ditt
behov ser ut. Vi hjälper dig gärna!
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BLT:s KULTURPRIS 2020

BLT:s KULTURPRIS TILL SV BLEKINGE!
Priset får SV Blekinge för att vi så snabbt
ställt om, hittat lösningar digitalt och för att
fortsatt kunna nå alla grupper i samhället! Vi
har haft mer än 50 000 visningar på våra
livesändningar av spelningar och
högläsningar, vilket vi tycker är jätteroligt!
 
Med en lyhörd styrelse, kreativ personal och
en mängd fantastiska cirkelledare är detta
möjligt!
 
Elaine Lindeborg
Avdelningschef
     
     
     
     
     
     
     
     

VÄLKOMMEN TILL SV BLEKINGE OCH LÅT
DIG INSPIRERAS AV HÖSTENS
STUDIEPROGRAM!
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig en
mångfald av olika ämnen i höstens
studieprogram. SV har en kurs för alla!
Under rådande omständigheter blir det än
viktigare med Folkbildning. Vi reserverar oss
för genomförandet av höstens kurser och
föreläsningar med anledning av pandemin.
     
     
Elsa Zackheden
Verksamhetsutvecklare
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Höstens kurser
KONST

Målning i olika tekniker
Prova på olika tekniker som
akvarell, olja, akryl och teckna med
blyerts. Se vår hemsida för mer
info! SV har kursen för dig som är
nybörjare eller har erfarenhet
sedan tidigare.
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Bob Matson, Sabrina
Tafuro, Gideon Johansson

Målning i olika tekniker,
Skapande Bild
För dig som vill utforska dina
kreativa sidor och någon gång
kanske tom uttryckt: Jag kan inte
måla ....men jag vill!
Karlshamn
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Ulrika Arvering

Akvarellhelg i Blekinge
Välkommen att måla akvarell
alldeles intill vattnet! Teori blandas
med praktiska övningar, inom- och/
eller utomhus. Fika och lunch ingår.
Järnavik, helgkurs
2 ggr | 2450 kr
Ledare: Magnus Petersson

Akvarellmålning o kunskap
om vår Blekingska natur
Låt den underbara blekingska
naturen inspirera till fantastiska
akvarellmålningar. Fika och lunch
ingår.
Möcklö, helgkurs
2 ggr | 2100 kr
Ledare: Maria Petersson, Urban
Emanuelsson

Grunderna i blyertsteckning
Grunderna i hur man kan använda
blyertspennan som verktyg genom
olika hårdhetsgrader, skuggningar,
studier av föremål, människans
proportioner mm.
Karlshamn, Olofström, Sölvesborg,
helgkurs
2 ggr | 550 kr
Ledare: Elin Stålhand

Teckningskurs med Irina
Övningar i teckning med kol eller
blyerts. Grunder inom modell-
teckning, genomgång av anatomi.
Proportioner och perspektiv är
viktiga delar som ingår.
Karlskrona
8 ggr | 1450 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Kroki
Snabba skisser av levande modell.
Karlskrona, helgkurs
3 ggr | 1200 kr
Ledare: Irina Novokrescionova

Kalligrafi - Snabbtextning
Konsten att skriva vackert. Enkla
grunder i textning.
Karlskrona, Karlshamn
5, 1 ggr | 800, 225 kr
Ledare: Ann-Sofie Svedström, Sofie
Håkansson

HANTVERK

Makramé
Makramé är en gammal flät- och
knytteknik, du lär dig de vanligaste
knutarna. Gör exempelvis en
ampel, smycke eller ett  skärp.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 400 kr
Ledare: Marianne Söderberg

Tovning
En gammal teknik där man
bearbetar ull med vatten och såpa.
Olofström
3 ggr | 500 kr
Ledare: Marie-Louise Nilsson

Frivirkning
Prova på virkning utan mönster.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 225 kr
Ledare: Sofie Håkansson

Glasfusing
Klipp, skär och smält glas i härliga
färger och former till vackra
föremål.
Ronneby
3 ggr | 600 kr
Ledare: Lars Söderström

Polymerlera
Skulptera i Polymerlera som härdas
i en vanlig hushållsugn.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 225 kr
Ledare: Sofie Håkansson

Silversmide - Designa ditt
smycke
Lär dig de grundläggande
momenten.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 1050 kr
Ledare: Ann-Lois Gustafsson, Gill
Björk

Tennslöjd
Skapa vackra mönster på renskinn
med flätor av spunnen tenntråd.
Tekniken är gammal och kommer
från Sameslöjden.
Ronneby, helgkurs
2 ggr | 700 kr
Ledare: Anita Sjödahl

Återbrukspyssel
Tillverka änglar och tomtar av
återbruksmaterial.
Karlshamn, helgkurs
1 ggr | 225 kr
Ledare: Sofie Håkansson
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NATUR OCH MILJÖ

Motorsågskörkortet A+B
I samarbete med Säker skog
erbjuds du en kurs för A+B
behörighet. Studiematerial och prov
ingår.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
10 ggr | 5550 kr
Ledare: Cecilia Rooth, Tommy
Söderholm, Norpan Hägg, Magnus
Svensson, Henrik Häggblad, Lars-
Ivar Olofsson

Röjsågskörkortet RA/RB
Kursen leder till behörighet RA+RB.
Studiematerial och prov ingår.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
8 ggr | 4150 kr
Ledare: Cecilia, Rooth, Linnea
Persson, Mats Hansson

Jägarskolan med högvilt
Kursen leder till jägarexamen.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
Olofström
20 ggr | 3100 kr
Ledare: Anders Håkansson, Michael
Hesselberg, Kenneth Pettersson,
Lars-Peter Runesson

Skogsbrukets grunder
För dig som har egen skog eller
som skulle vilja ha egen skog.
Ronneby
10 ggr | 1550 kr
Ledare: Helene Reiter

Nyfiken på bin
Introduktionskurs för dig som vill bli
biodlare.
Karlskrona, Ronneby
3 ggr | 500 kr
Ledare: Karen Friberg, Christer
Lindgren, Björn Priscar

Fåglar för nybörjare
Lär dig om dessa fascinerande djur
och få en inblick om våra vanligaste
fåglar ur olika fågelfamiljer. Inom-
och utomhusvistelse.
Karlskrona
9 ggr | 1600 kr
Ledare: Tony Svensson

Svampkunskap
Lär dig mer om svamp, skogens
guld, både teori och praktik.
Ronneby, Karlshamn
4 ggr | 850 kr
Ledare: Kersti Gustafsson

Örter & Salvor
Från vilda och odlade örter lär du
dig göra salvor och tinkturer.
Karlshamn
5 ggr | 1000 kr
Ledare: Kersti Gustafsson

TRÄDGÅRD

Höns i trädgården
Känn dig redo för att skaffa din
första flock med höns. Raser, foder,
hönshus, praktisk skötsel och ett
studiebesök.
Kursen erbjuds på alla orter i
Blekinge.
3 ggr | 675 kr
Ledare: Anna Johansson, Tina
Ivarsson

Ympning av frukträd, äpple
och päron
För dig som vill odla frukt i din
trädgård. 3 fruktträd ingår i
avgiften. Kursen startar till våren
2021, anmälan senast 1 december.
Bräkne-Hoby
1 ggr | 1300 kr
Ledare: Mats Martinsson

NAVIGATION

Förarintyg
Behörighet att föra fritidsbåt
inomskärs. Grundkurs 1:a steget
inom navigation.
Finns på alla orter i Blekinge
10 ggr | 1990 kr
Ledare: Magnus Gullbing, Christer
Friedh

Kustskeppare
Fortsättningskurs för behörighet att
föra fritidsbåt större än 12x4 meter.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
12 ggr | 1990 kr
Ledare: Magnus Gullbing, Christer
Friedh

Utsjöskeppare
Planering av långresa utmed
kontinenterna, tidvattens-
beräkningar, utländska sjökort och
tullbestämmelser.
Karlshamn
12 ggr | 1990 kr
Ledare: Christer Friedh

Kanalintyg
Intyg som krävs för färd inom
Europa.
Ronneby, Karlshamn
3 ggr | 600 kr
Ledare: Christer Friedh

SRC/VHF - Båtradio
certifikat
P.g.a. sin långa räckvidd är VHF-
radion det säkraste
kommunikationsmedlet.
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn
6 ggr | 1250 kr
Ledare: Per Siebing, Christer Friedh
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SPRÅK

Engelska
Repetition av dina tidigare
kunskaper.
Ronneby
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Nathan Bissette

Koreanska
Lär dig det koreanska alfabetet
Hangeul.
Karlskrona
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Haelee Chung

Italienska
Lär dig prata italienska. Grund- och
fortsättningskurs.
Karlskrona, Karlshamn
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Giovanni Casadei,
Francesca Catellani

Spanska
Kurs i uttal och ordförråd.
Karlskrona, Karlshamn
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Haelee Chung, Louise
Otmalm

Tyska
Träna konversation och uttal.
Karlshamn
10 ggr | 1050 kr
Ledare: Kerstin Wagner

SKRIVA

Skriv om ditt liv - Skriv dina
memoarer
Alla har en historia att berätta,
även du. En glädjefylld kurs för alla
som vill skriva om sitt liv.
Karlskrona, helgkurs
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Kim Kimselius

Att skriva med glädje
Lär dig känna glädje i skrivandet,
bygga upp en berättelse, fånga
läsarna, skapa karaktärer, gestalta,
skriva miljöskildringar och dialoger
och mycket mer. Kim tipsar om hur
du tar dig ur skrivkramp.
Karlskrona, helgkurs
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Kim Kimselius

SKRIVA - DISTANS

Hitta glädje i skrivandet
Skrivkurs på distans. Vill du lära dig
hitta glädje i skrivandet och behålla
skrivlusten? Då är detta rätt kurs
för dig. Här får du hjälp från idé till
färdig bok.
10 kursbrev/ ggr | 995 kr
Ledare: Kim Kimselius

Skriv om ditt liv
Skrivarkurs på distans. Vill du
skriva om ditt liv, en självbiografi,
och göra avtryck i historien? Då är
denna kurs för dig. Här får du hjälp
från idé till färdig bok.
10 kursbrev/ ggr | 995 kr
Ledare: Kim Kimselius

MUSIK OCH DANS

Gitarr & Elgitarr & Ukulele
För mer info se vår hemsida eller
kontakta ditt SV kontor.
Ronneby, Karlshamn
8 ggr | 900 kr
Ledare: Nathan Bissette, Magnus
Ölander

Burlesque dans
Sensuell dans med explosiv
kroppspositivitet!
Karlshamn
8 ggr | 750 kr
Ledare: Madeleine Gottfridsson

Lindy Hop Steg 1-3
Glädjefylld pardans, swingjazz.
Karlshamn
10 ggr | 650 kr
Ledare: Eva, Martin, Sofia, Sami,
Jennifer

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Coaching för bättre
välmående
Investera i din hälsa för att må så
bra som möjligt, det handlar om att
ta till vara på din kropp, dina tankar
och din kunskap.
Karlskrona
4 ggr | 800 kr
Ledare: Marie Kullving

Yoga & Vattenyoga
Yogakurser för alla åldrar oavsett
rörlighet och förutsättningar. Läs
mer på vår hemsida!
Karlshamn
Ledare: Ann Karlsson

TEATER

Drama
Praktiska dramaövningar och
improvisation för att väcka
kreativiteten.
Karlskrona
8 ggr | 1000 kr
Ledare: Ida Henriksson

FOTO

Foto - Mobilkamera
Lär dig enkla knep för
bildkomposition, ljus, vinklar,
perspektiv och redigering.
Karlskrona
3 ggr | 550 kr
Ledare: Cecilia Lindberg

Foto - Digitalfoto
Vill du lära dig mer om din
systemkamera och helt plötsligt ta
mycket bättre bilder?
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg
3 ggr | 550 kr
Ledare: Petter Elmberg

Naturfotografering -
Landskap, växter och djur
Vi fotograferar med en system/
kompaktkamera där du kan ställa in
slutare, bländare och ISO. Teori och
praktik, inom- och utomhusvistelse.
Karlskrona
10 ggr | 1600 kr
Ledare: Tony Svensson

DIGITAL TEKNIK

Datorkunskap
Datorer och surfplattor är en
förutsättning för en fungerande
vardag. SV har något för alla
oavsett om du är nybörjare eller
mer van. Kontakta ditt SV kontor.

Surfplatta och Smartphone
Olika digitala tjänster som BankID,
Facebook, Blekingetrafikens app.
Alla orter i Blekinge
4, 3 ggr | 700, 550 kr
Ledare: Petter Elmberg
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MATLAGNING

Vegetarisk matlagning
Lär dig grundprinciperna kring
matlagning med grönsaker, bönor,
nötter, frön och fullkornsprodukter.
Karlskrona
3, 5 ggr | 750, 1075 kr
Ledare: Lauren Chaleff, Giovanni
Casadei

Italiensk matlagning
Lär dig laga härliga italienska rätter
från trakten runt Medelhavet. Vi
lagar, äter och pratar mat och
italiensk kultur.
Karlskrona
5 ggr | 1075 kr
Ledare: Giovanni Casadei

Tillverka chokladpraliner
Gör dina egna praliner. Vi lär oss
temperera choklad för gjutning av
pralinskal samt göra ganache och
andra fyllningar.
Karlskrona, Karlshamn
3 ggr | 600 kr
Ledare: Petter Elmberg

Surdegsbakning
Baka bröd i vedeldad stenugn. Du
får 10 bröd med dig hem fika och
lunch ingår i deltagaravgiften.
Mikklagård, Johannishus, helgkurs
1 ggr | 1500 kr
Ledare: Jonas Castell, Ronny
Johansson

AKTIEKUNSKAP

Aktiekunskap
Grundläggande kunskaper om
aktiemarknaden som tex
aktieportfölj, börslistor och
utdelning.
Karlshamn, Olofström
5 ggr | 950 kr
Ledare: Mats Widesjö

Hitta kursvinnare
Hitta kursvinnare är Aktiespararnas
aktieanalysprogram och ett utmärkt
hjälpmedel när det gäller att fatta
beslut om aktieaffärer.
Under kursen och 2 månader efter
avslutad kurs får du tillgång till
programmet 'Hitta kursvinnare'.
Karlshamn, Olofström
5 ggr | 950 kr
Ledare: Mats Widesjö

SLÄKTFORSKNING

Släktforskning
Släktforskning ger dig svaren om
din bakgrund och förståelse för
historien. Vem är jag och var
kommer jag ifrån? I kursen
använder vi oss av Arkiv Digital. SV
har både grund- och
fortsättningskurs.
Finns på alla orter i Blekinge
Ledare: A-M Kjellander, Staffan
Knös, Vanja Stjernberg, Åsa Olsson,
Christel Carlsson

SMARTA HEM

Bygg ditt smarta hem
Vad är och hur bygger jag ett smart
hem? Tips och tricks på smarta
lösningar.
Svängsta
4 ggr | 1050 kr
Ledare: Carl-Axel Olsson

ELEKTRONIK

Bygg elektronik och
mikrodatorer
Kopplingsövningar, komponenter,
lödning och programmera Arduino
mikrodator. Användning i hemmiljö.
Svängsta
10 ggr | 1850 kr
Ledare: Lars Söderström

Bygga och styra en drönare
Inköp, priser, tillbehör, flygövningar,
regelverk, film, fotografera och
mäta.
Svängsta
8 ggr | 1650 kr
Ledare: Fredrik Bergqvist

VERKSTAD

Grund metallbearbetning
Säkerhet, materiallära, borrning,
svarvning, fräsning och slipning.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Stefan Prené

Grund smältsvetsning
Skydd och säkerhet, materiallära,
MIG, MAG, TIG och MMA.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Raimo Hagelberg

Kreativ design med 3D-
printer
Handhavande, inköp och priser,
lämpliga ritprogram och
materialval.
Svängsta
8 ggr | 1550 kr
Ledare: Fredrik Bergqvist
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FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningen med Oskar Sternulf sker i samarbete med Länsstyrelsen, NSPH Blekinge och Ellens café. John Taylor
med Bräkne-Hoby Trädgårdsförening. Psykiatriveckan med NSPH Blekinge, Hjärnkoll, Blekinges kommuner och
Region Blekinge. Tomas Lagerström med Sällskapet Trädgårdsamatörerna i Blekinge. Mer info se sv.se/blekinge.

OSKAR STERNULF -
KOMMA UT
En digital monolog via
Zoom om rädslor, fördomar
och en helt vanlig kille.
13 augusti, kl 18.00
14 augusti, kl 19.00
15 augusti, kl 17.00
Fri entré, mer info när
du anmäler dig till SVOskar Sternulf, foto:

Rickard Unge

VÅGA STARTA!
ENTREPRENÖRSKAP PÅ
LANDSBYGDEN
Föreläsningsdag med bla
Tareq och Gunnel, Sproutly,
Schvung, Matakuten.
10 september, kl 13.00
Lokstallarna Karlshamn
Fri entré, anmälan SV.  

Tareq Taylor, Gunnel
Carlson

MIN TRÄDGÅRD - HUR
SVÅRT KAN DET VARA?
John delar med sig av sina
trädgårdstankar och sin
långa erfarenhet som
trädgårdsmästare.
19 september, kl 13.00
Svenmanska parken
Bräkne-Hoby
Fri entré, ingen anmälanJohn Taylor

PSYKIATRIVECKAN V41
Emma Berg, Starkskör –
livets skoskav och hjärtats
fyrverkerier.
5 oktober, kl 18.00
Karlskrona
Stadsbibliotek
Fri entré, ingen anmälan
 

Emma Berg

PSYKIATRIVECKAN V41
Magnus Skogsberg, Tear –
överlevare i en förlust
orsakad av självmord.
7 oktober, 18.00
Lokstallarna Karlshamn
Fri entré, ingen anmälan
 
 

Magnus Skogsberg,
foto: Peter Knutsson

PSYKIATRIVECKAN V41
Anna-Lena Andersson
Lindholm, Trafikverket,
sakkunnig i trafiksäkerhet
inom området suicid och
suicidprevention.
8 oktober, kl 18.00
Lokstallarna Karlshamn
Fri entré, ingen anmälan

Anna-Lena
Andersson Lindholm

TRÄDGÅRDSVÄXTER FÖR
FRAMTIDEN
Tomas är landskapsarkitekt,
han kommer att berätta om
klätterväxter, buskar
och träd för din trädgård.
11 oktober, kl 14.00
Nakterhuset Sölvesborg
Entré 50 kr, ingen
anmälanTomas Lagerström

SV:s INSPIRATIONSDAG
Välkommen till
Inspirationsdagen 2020.
Årets tema - Vi ställer inte
in, vi ställer om och ställer
upp!
15 september, kl 16.00
Blekinge Tekniska
Högskola, Karlshamn
Fri entré, anmälan SVChristina Jutterström
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FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna på denna sida sker i samarbete med Biblioteken, för att vara garanterad en plats krävs föranmälan
till respektive Bibliotek, biljetter släpps ca 1 månad innan. Entréavgiften varierar. Mer information om
arrangemangen hittar du på sv.se/blekinge eller Biblioteken.

SUSANNE DEMÅNE -  
MIN PLATS PÅ JORDEN
Susanne berättar om sin
bok och sina 22 år i
Edestad, konstnärsskap och
sina tankar som människa.
2 september, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
BiblioteketSusanne Demåne,

foto: M Johansson

LINA WOLFF - KÖTTETS
TID
En berättalse om
människans behov av
andlighet. Vinnare av bla
August- och Piratenpriset.
22 september, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
BiblioteketLina Wolff, foto:

Gustav Begman

SARA PABORN -
TISTELHONUNG
Tistelhonung flätar samman
nutid med historia, som en
röd tråd löper vänskapen
över flera generationer.
3 oktober, kl 19.00,
Kulturnatten
Karlshamns Bibliotek
Fri entré, ingen anmälanSara Paborn, foto:

Henrik Folkesson

MICKE GUNNARSSON -
HAR DET DIGITALA
BLIVIT DET NORMALA?
En föreläsning om hur vi
möter varandra.
6 oktober, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
Biblioteket
 Micke Gunnarsson

KALLE LIND - EN SÅN
FARBROR SOM RITAR
OCH BERÄTTAR
En aktuell biografi om
Hasse Alfredsson.
21 oktober, kl 19.00
Ronneby Stadsbibliotek
Entré 50 kr, anmälan
Biblioteket
 Kalle Lind, foto:

Gabriel Liljevall

BENGT OHLSSON -
MIDSOMMARNATTS-
DRÖM
Boken följer ett kompis-
gäng i 25-årsåldern.
9 november, kl 19.00
Lokstallarna Karlshamn
Entré 90 kr, anmälan
Biblioteket
 Bengt Ohlsson, foto;

Sara Mc Key

VÄLKOMMEN ATT RINGA
ELLER KONTAKTA OSS!
Tel växel: 0771-210 400
• E-post: blekinge@sv.se
Hemsida: sv.se/blekinge
• Facebook: facebook.com/
svblekinge
• Instagram:
vuxenskolanblekinge

VÄLKOMMEN ATT
BESÖKA OSS!
Karlskrona, Ronnebyg. 9
Ronneby, V Torgg. 7
Karlshamn, Drottningg. 84
Olofström, Ö Storg. 34
Sölvesborg, N Bryggerig. 1
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SV Blekinge möjliggör integration,
inkludering och etablering genom att
erbjuda en naturlig mötesplats!
     
Vi arbetar aktivt för att människor med olika
bakgrund ska mötas i vår verksamhet. Den
ska bidra både till individens egen utveckling
och till etablering i föreningsliv och samhälle.
Vi har under året haft ett flertal aktiviteter för
asylsökande och nyanlända runt om i
Blekinge. Ett exempel är studiematerialet
”Nytt jobb i nytt land”, som vi inledde med att
bjuda in författaren Ali Alabdallah. Han
föreläste både för deltagare och personal som
arbetar med målgruppen, sedan startade vi
dessa kurser på ett flertal platser i länet.
     
Odling har legat varmt om hjärtat inom SV
och vi har haft ett flertal satsningar baserat
på detta.
Just nu har vi projektet ”Gröna fingrar” igång
där asylsökande träffar svenskar genom deras
gemensamma intresse för odling. Vi är på ett
flertal platser i Blekinge med våra odlings-
kurser, ofta i anknytning till där många
invandrare och svenskar bor tillsammans.
Genom ett nära samarbete med

kommunerna, Länsstyrelsen och alla våra
fantastiska föreningar gör vi denna
verksamhet tillsammans. Vi arbetar med
jämställdhetsperspektivet i fokus och försöker
ta tillvara deltagarnas engagemang, drivkraft
och kunskaper.
     
Ett extra stort tack till alla våra cirkelledare!
Ert engagemang gör att deltagarna söker sig
till vad SV kan erbjuda.
     
Benny Jonasson
Verksamhetsutvecklare
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Välkommen till en
inspirerande föreläsningsdag!

Våga starta!
-entreprenörsskap på landsbygden

10 september kl 13:00-18:30
Lokstallarna, Karlshamn

Tareq Taylor
Gunnel Carlson

Sproutly - odla groddar och skott
Odla i skola - en lärares reflektioner och odlingsdrömmar

Schvung - socialt företagande
Matakuten - hur tar vi hand om matsvinnet?

Anmälan och mer info: www.sv.se/vagastartaAnmälan och mer info: www.sv.se/vagastarta
Fri entré, först till kvarn! Anmälan är bindande. 

Vi bjuder på enklare förtäring.
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Välkommen att besöka oss!

Karlskrona Ronnebygatan 9

Ronneby V Torggatan 7

Karlshamn Drottninggatan 84

Olofström Ö Storgatan 34

Sölvesborg N Bryggerigatan 1

Telefon växel: 0771-210 400

E-post: blekinge@sv.se

Hemsida: www.sv.se/blekinge

Facebook: Facebook.com/

svblekinge

Instagram: vuxenskolanblekinge

Hela vårt utbud hittar du på sv.se/blekinge


